االشــــــرتاك يف
معـرض الدوحة الـدويل للكتـاب
الــدورة ()31
 22 - 13ينايــر 2022

كيفية االشرتاك
قــدم طلــب االشــراك لــدور النرش واملكتبــات واملؤسســات الثقافية ومراكــز البحوث والجمعيــات والجامعات
•ي ٌ
واملنظــات الدوليــة والوزارات عــن طريق املوقع اإللكــروين للمعــرض www.dohabookfair.qa

رشوط االشرتاك
1.يعتــر تقديــم الطلبــات عــر املوقــع اإللكــروين ملعــرض الدوحــة الــدويل للكتــاب مبثابــة موافقــة وقبــول
لجميــع الــروط والضوابــط الخاصــة باملعــرض.
مــل أيــ ّ
ة
2.إلدارة املعــرض الحــق يف قبــول أو رفــض ّ
أي طلــب اشــراك دون إبــداء األســباب ،ودون أن تتح ّ
مســؤولية.
3.أن يكون للجهة املشاركة ترخيص دار نرش أو توزيع ،وأن ال يقل عدد إصداراتها عن  50عنواناً.
4.أن تحتــوي املعروضــات عــى نســبة  50 %مــن الكتــب الجديــدة التــي مل ميــض عــى إصدارهــا أكــر مــن
خمــس ســنوات.
5.رفــع نســخة مــن الرتاخيــص التجاريــة واملســتندات الرســمية للجهــة املشــاركة يف املــكان املخصــص لهــا
يف املوقــع اإللكــروين.
6.تعبئــة بيانــات االصــدارات التــي يقــوم املشــرك بعرضهــا وبيعهــا باملعــرض يف شاشــة التســجيل ولــن
يُطلــع عــى طلــب االشــراك إال بعــد تعبئــة هــذه البيانــات كاملــة.
7.تقــوم الجهــة التــي تــم قبــول اشــراكها بســداد رســوم االشــراك ورفــع صــورة الحوالــة يف املــكان
املخصــص للجهــة عــى املوقــع اإللكــروين قبــل تاريــخ  18نوفمــر 2021
8.يف حــال املطالبــة بإلغــاء االشــراك بعــد تاريــخ  1ديســمرب  ، 2021ال يحــق للمشــرك املطالبــة باســرداد
قيمــة الرســوم التــي ســددها.
9.يلتــزم املشــرك بكافــة االجــراءات االحرتازيــة الخاصــة مبكافحــة كوفيــد -19املعمــول بهــا يف دولــة قطــر،
وبكافــة التعليــات والتوجيهــات الصــادرة مــن إدارة املعــرض يف هــذا الشــأن.
	10.يف الظــروف غــر اآلمنــة ،أو حــال حــدوث مســتجدات طارئــة ،أو ظــروف وبائيــة أو مــا شــابه ذلــك ،مــن
شــأنها تأجيــل أو ألغــاء اقامــة املعــرض فــإن إدارة املعــرض ال تتحمــل اي مســئولية يف هــذا الشــأن تجــاه
املشــركني.
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ضوابط االشرتاك

 1.أن ال تتعارض معروضات الجهة املشاركة مع العقيدة واملبادئ اإلسالمية ،وقيم وعادات املجتمع القطري.
 2.تقتــر املشــاركة يف املعــرض عــى الكتــب واملطبوعــات والوســائل التعليميــة ،ومينــع منعـاً باتـاً عــرض وبيــع
األرشطــة الســمعية والبرصيــة وألعــاب األطفــال.
 3.تلتــزم الجهــة املشــاركة بالنظــم واللوائــح املتبعــة يف الدولــة ،يف حــال رغبتهــا يف طلــب التأشــرات حســب
اإلجــراءات التاليــة:
•ترشيح عدد املندوبني حسب الجدول التايل:
•

املســـاحة

عدد املناديب
2

12

م2

24 -

م2

3

36

م2

48 -

م2

• يتمرفعصورجوازاتاملندوبنيواضحةيفاملكاناملخصصللجهةعىلاملوقعاإللكرتوينللمعرض.
• أن ال تقل صالحيةجواز السفر عن 6أشهر من تاريخ بداية املعرض.
• االلتزامبعدداملندوبنيحسباملساحاتيفالجدولأعاله.
• يحق إلدارة املعرض رفض أي مندوب دون إبداء األسباب.
4.أسعار بيع الكتب واملطبوعات:
•أســعار البيــع بالريــال القطــري مقوم ـاً بســعر رصف الــدوالر األمريــي وهــو مــا يعــادل (  3.65ريــال )،
بعــد خصــم النســبة املقــررة .25%
•يجــب عــى الجهــات املشــاركة التق ّيــد باألســعار املدرجــة يف البيانــات التــي تــم تعبئتهــا مــن قبلهــا،
ويحــق إلدارة املعــرض مراقبــة أســعار البيــع والتدخــل يف حــال عــدم تطابــق األســعار مــع مــا ورد يف
البيانــات املدرجــة مــن قبــل الجهــات ،واتخــاذ مــا تــراه مناســباً مــن إجــراءات بحــق املخالفــن.
•يلتــزم املشــرك بوضــع الســعر عــى جميــع الكتــب طبقـاً لبيانــات األســعار التــي متّــت املوافقــة عليها
مــن قبــل إدارة املعرض.
5.يجوز لدور النرش املشاركة بشكل مبارش أن تعرض وتبيع كتب دور النرش األخرى ،رشيطة اآليت :
•إحضــار توكيــل مــن دار النــر بإســم معــرض الدوحــة الــدويل للكتــاب – الواحــد والثالثــون ،صــادرا ً خــال عام
 -2022 2021وأن يكــون مطبوعـاً عــى النــاذج الخاصــة بذلك.
•أن ال يزيــد عــدد التوكيــات لــكل مشــرك مــن داخــل دولــة قطــر عــى ( 6توكيــات) ،ومــن خــارج دولــة قطــر
عــى ( 4توكيــات).
•يعتــر الوكيــل )الجهــة املشــاركة( مســؤوالً مســؤولية مبــارشة أمــام إدارة املعــرض فيــا يتعلّــق بكافــة
إجــراءات اشــراك املــوكِّل.
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•ال يحق للموكِّل إحالة توكيله إىل جهة أخرى بعد املوافقة عليه ،ويلغي التوكيل الصادر ألكرث من جهة.
أي من التوكيالت دون إبداء األسباب ،ودون أي ّ
ة مسؤولية عليها.
•يحق إلدارة املعرض رفض أو استبعاد ّ

•مينع بيع أو عرض الكتب دون وجود توكيل رسمي بذلك.
•مينع بيع أو عرض الكتب املزورة أو املمنوعة.
6.تواريخ يجب االلتزام بها حسب الجدول التايل:
التاريخ

الحدث

 1نوفمرب 2021

آخر موعد لتلقي طلبات االشرتاك

 18نوفمرب 2021

آخر موعد الستالم رسوم االشرتاك

 15نوفمرب 2021

آخر موعد الستالم جوازات سفر املندوبني

 15ديسمرب 2021

بدء استالم طرود الكتب

 2يناير 2022

آخر موعد الستالم طرود الكتب

 23يناير 2022

آخر موعد إلخالء قاعة املعرض
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ضوابط املساحات املخصصة لألجنحة ورسوم االشرتاك
 .1األجنحة املوحدة

مثال

جناح 1

3m x 4m

جناح 2

3m x 8m

جناح 3

3m x 12m

أبعــاد املســاحة

رســوم االشــراك
 2 . 4 0 0ريــال قطــري

4m

مثال

مثال

3m
أبعــاد املســاحة

رســوم االشــراك
 4.800ريــال قطــري

رســوم االشــراك
 7 . 2 0 0ريــال قطــري

8m

3m

أبعــاد املســاحة

12m

مواصفات األجنحة املوحدة و ضوابط محتوياتها:

3m

• يحتوي الجناح مبساحة3م × 4م )12مرت مربع( عىل 2كريس  +طاولة  +وحدة أرفف للعرض  +سبوت اليت.
• إلدارة املعرض الحق يف تقليل مساحة الجناح املطلوب دون إبداء األسباب.
• تحديــد مخطــط املعــرض وتخصيــص األجنحــة اختصــاص أصيــل إلدارة املعــرض ،ولهــا كامــل الحــق والصالحيــة
والترصف يف توزيع األجنحة عىل الجهات املشــاركة وفقاً للطريقة التي تراها مناســبة ،وبحســب املعايري
التــي تطبقهــا يف هــذا الغرض.
• مينعتخزينالطرودأوأيّةعبواتكرتونيةداخلالجناح.

• مينع بيع أو تأجري الجناح من الباطن .

• مينعتغيريمحتوياتالجناحسواءبالنقلمنجناحا َخرأوالتبادلأوالتنازل.
بأي أثاث أخر دون أخذ املوافقة املسبقة بذلك من قبل إدارة املعرض.
• ال يسمح بتأثيث الجناح ّ

 .2األجنحة الخاصة

•األجنحــة ذات التصميــات الخاصــة ،يتــم إرســال تصاميمهــا إلدارة املعــرض بالقياســات واالرتفاعــات
املطلوبــة ،ألخــذ موافقتهــا قبــل البــدء يف التنفيــذ ،وإلدارة املعــرض الحــق يف طلــب إجــراء أيّــة
تعديــات عــى التصميــم.
•تتحمل األ جنحة ذات التصاميم الخاصة تكاليف الكهرباء وفقاً ألسعار مركز املعارض.
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شحن الكتب
•للنــارش الحــق يف إرســال عــدد  30طــردا ً مــن الحجــم املتعــارف عليه ،لــكل جناح مســاحته  12مــرا ً مربعـاً ،ويلتزم
النــارش بتنفيــذ مــا تراه اإلدارة مناســباً بشــأن عــدد الطــرود اإلضافية.
•إدارة املعرض ليست مسؤولة عن نفقات الشحن من بلد النارش.
•ســيتم اســتالم الطــرود بــدءا ً مــن تاريــخ  15ديســمرب  ،2021واإلدارة غــر مســؤولة عــن أيّــة شــحنات قــد تــرد قبــل
هــذا املوعــد.
•إدارة املعــرض غــر مســؤولة نهائي ـاً عــن تخليــص الكتــب الــواردة بعــد تاريــخ  2ينايــر  ،2022أو أثنــاء املعــرض،
مــل النــارش مســؤولية تخليصهــا جمركي ـاً ورقابي ـاً يف مثــل هــذه الحــاالت.
ويتح ّ
•يلتــزم املشــرك بإخطــار إدارة املعــرض بالربيــد املمتــاز بنســخة مــن شــهادة املنشــأ ،والفاتــورة األصليــة
وكشــف التعبئــة وكذلــك بوليصــة الشــحن موضحـاً بهــا عــدد الطــرود وتاريــخ الشــحن والرشكــة الناقلــة ،وذلــك
مــل النــارش بأيّــة مصاريــف خاصــة بالشــحنة.
بهــدف تســهيل إجــراءات التخليــص الجمــريك مــع تح ّ
•يف حــال عــدم إرفــاق الفاتــورة األصليــة للشــحنة ،وشــهادة املنشــأ ،وكشــف التعبئــة ،مــع كل بوليصــة شــحن
( جــوا ً وبحــرا ً وبــرا ً ) ،فــإن إدارة املعــرض غــر مســؤولة عــن تخليــص تلــك الشــحنة مــن الجهــات الجمركيــة ،مــع
تحميــل النــارش برســوم التأخــر الناتجــة بســببه.
•يلتــزم النــارش بتدويــن اســمه وعنوانــه عــى جميــع الطــرود الخاصــة به طبقـاً للنمــوذج املرفــق ،كام يلتــزم بأال
يكــون عــى الطــرود أيّــة أســاء أخــرى قــد تــؤدي إىل اختــاط الطــرود.
•إدارة املعرض غري مسؤولة عن الكتب التي تفقد أثناء الشحن نتيجة لعدم االلتزام بالبنود السابقة.
مل إدارة املعرض أيّة مسؤولية تجاه تخزين الكتب أو إعادة شحنها بعد املعرض.
•ال تتح ّ
مــل النــارش كافــة التبعــات املال ّيــة واإلداريّــة التــي تنجــم عــن عــدم التق ّيــد بالضوابــط الخاصــة بالشــحن ،أو
•يتح ّ
الكتــب املرســلة وغــر املعنونــة إىل املعــرض ،أو تلــك التــي مل يرفــق بهــا شــهادة منشــأ أو قوائــم تعبئــة
وفاتــورة بالقيمــة اإلجامليــة
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يف حـــال مخالفـــة أي مـــن الشـــروط والضوابـــط

املقــررة يحــق إلدارة املعرض إتخــاذ ما تراه مناســباً

الخط الساخن+974 5005 8817 :
www.dohabookfair.qa

الربيد اإللكرتوينinfo@dohabookfair.qa :
DIBookFair

